Agenda
De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de
commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:
Dinsdag 12 november 2019 om 19.30 uur
in de raadszaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
Het college wordt uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
1. Agendapunt:
Korte inhoud:

2. Agendapunt:
Korte inhoud:

3. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

4. Agendapunt:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te
wonen.
Vaststellen agenda 12 november 2019
Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of
verwijderd.
Vragenronde voor burgers
Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder
de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen
worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort
de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord
zal worden.
Wilt u het woord voeren, meldt dit voor aanvang van de
vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil
voeren.
a. Mededelingen college uit samenwerking;
De Waddeneilanden
b. Overige mededelingen van het college;

2
Bespreekstukken
Elke burger/persoon, instelling of bedrijf heeft het recht om bij de behandeling van een agendapunt dat aan de orde is,
in te spreken. Het inspreken vindt plaats voorafgaande aan de behandeling van het betreffende agendapunt.

5.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

6.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

2e Bestuursrapportage
Opiniërend
In de 2e bestuursrapportage 2019 zijn alle financiële
consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt
tot en met september 2019. Daarnaast is er gekeken naar
het verloop richting het einde van het jaar
In de 2e bestuursrapportage 2019 worden de financiële
ontwikkelingen tot en met september 2019 gepresenteerd.
De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden
verwerkt in de 3e begrotingswijziging van het jaar 2019.
In deze 2e bestuursrapportage 2019 is ook een overzicht van
de uitgaven met betrekking tot de personele lasten
opgenomen.
Deze bestuurs-rapportage heeft tot doel een beeld te
schetsen van de financiële situatie per 30 september 2019 en
de invloed hiervan op de (meerjaren-)begroting 2020-2023.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 november 2019 plaatsvindt.
College
Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester
Wassink
Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen
Opiniërend
De raad wordt voorgesteld omgevingsvergunningaanvragen,
die op grond van de Eerste herziening beleidsregels nieuwe
woningen (versie 8 oktober 2019) kunnen worden verleend,
als categorie aan te wijzen waarvoor een verklaring van geen
bedenkingen van de raad niet vereist is.
Op 17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Woonvisie
Terschelling vastgesteld. De visie heeft een looptijd van 2017
tot en met 2021 met een doorkijk naar 2025. Om vaart te
kunnen maken met de uitvoering van de Woonvisie is een
Uitvoeringsprogramma opgesteld. Op 12 februari 2019 heeft
het college ook de Beleidsregels nieuwe woningen
vastgesteld. Dit om vergunningverlening te versnellen, omdat
vrijwel in alle gevallen afgeweken moet worden van het
geldende bestemmingsplan.
Het is wenselijk in beleidsregels invulling te geven aan de
bevoegdheid van het college om, in afwijking van de regels in
een bestemmingsplan of beheersverordening, een
omgevingsvergunning voor woningen te verlenen zodat:
Zorgvuldig en snel uitvoering kan worden gegeven aan het
woningbouwprogramma zoals dat is opgenomen in de
Woonvisie Terschelling en het Uitvoeringsprogramma
Woonvisie Terschelling.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 november 2019 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder Haringa
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7.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool
Opiniërend
Het college stelt de gemeenteraad voor om het ontwerp
bestemmingsplan Voormalige Vossersschool West –
Terschelling vrij te geven voor inspraak en overleg.
Initiatiefnemer is voornemens om op het perceel gelegen aan
de Burgemeester Reedekerstraat 47 te West-Terschelling, de
voormalige Vossersschool, een woongebouw met vier
inpandige wooneenheden te realiseren. De vier
wooneenheden worden gerealiseerd in het bestaande
gebouw in de vorm van een familiehuis met eventueel de
mogelijkheid om mantelzorg te bieden.
Voldoende woningen is in zijn algemeenheid van belang voor
de samenleving en de economie op het eiland. Zoals bekend
zijn overal op het eiland woningen schaars. Het toevoegen
van nieuwe woningen aan het woningvoorraad kan worden
aangemerkt als algemeen belang.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 november 2019 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder Haringa

4

8.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West
Opiniërend
Voor Terschelling wordt de Wsw via de GR Fryslân West
uitgevoerd door Empatec. NV Empatec heeft de ontstane
tekorten nog enige tijd op kunnen vangen, maar vanaf 2018
waren de gevolgen al enige tijd merkbaar. Empatec
verzorgde vanuit de nevenvestiging op Terschelling
buitendienstwerkzaamheden in opdracht van de gemeente.
Deze werkzaamheden waren de laatste jaren niet meer
uitvoerbaar met de actieve SW-medewerkers (anno oktober
2019, 2 fte). Door Empatec is een voorstel gedaan voor
integratie van de totale SW-populatie op Terschelling (6 SW
medewerkers) naar de gemeente. Naast de SWmedewerkers van de nevenvestiging zijn er op Terschelling
nog 4 SW-mensen. Deze zijn door Empatec structureel
uitgeplaatst bij lokale werkgevers. Twee via detachering en
twee via Begeleid Werken.
Sinds de komst van de Participatie wet is geen nieuwe
instroom meer mogelijk in de (Wet) Sociale
Werkplaatsvoorziening en de WAJONG. De gemeente is nu
verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die
ondersteuning nodig hebben. De vestiging van Empatec op
Terschelling is inmiddels gesloten, vanwege het feit dat daar
nog slechts een paar medewerkers werkzaam waren. Wij
hebben besloten alle SW-mensen (6) op Terschelling met
ingang van 1 januari 2020 over te nemen. Met deze
overname wordt het nut van deelname in de
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (hierna GR
Fryslân West) nihil. We vragen de gemeenteraad in te
stemmen met uittreden uit de GR Fryslân West
Volgens de TS25 is een sterke vitale samenleving de
hoofdopgave. Een van de pijlers daarvoor is een krachtige
samenleving waarin alle Terschellingers een (veilige) plek
hebben, iedereen meedoet en ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 november 2019 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder
Hoekstra- Sikkema
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9.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Evaluatie FUMO en hoe nu verder
Opiniërend
Het eindrapport over de evaluatie van de samenwerking op
het gebied van de BRIKS-taken (Bouwen, Reclame, Inritten,
Kappen en Slopen) tussen de FUMO en de gemeente
Terschelling voor kennisgeving aan te nemen.
In de eerste helft van 2019 heeft bureau SeinstraVanDerLaar
de samenwerking tussen de gemeente Terschelling en de
FUMO op het gebied van de BRIKS-taken geëvalueerd. Dat
heeft geresulteerd in een eindrapportage.
In december verwacht het college de gemeenteraad een
definitieve keuze voor te kunnen leggen over hoe de
gemeente nu verder moet met de BRIKS-taken. De FUMO is
een gemeenschappelijke regeling. In die regeling is niets
opgenomen over het terugnemen van taken, wel iets over
uittreden. Dat zou een gemeente kenbaar moeten maken
voor het eind van het jaar, met een opzegtermijn van 12
maanden.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 november 2019 plaatsvindt.
College
Portefeuillehouder Wethouder Haringa
Team Publiek

Terschelling, 31 oktober 2019
J. Hofman,
Griffier
De documenten zijn digitaal te raadplegen via: www.terschelling.nl of met de gratis App RaadDigitaal,
zowel voor IPad als Android tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het
gemeentehuis op West-Terschelling.
Tijdens openbare vergaderingen van de raadscommissie worden geluids- en beeldopnames van
zowel deelnemers als toehoorders gemaakt, die openbaar gemaakt kunnen worden.

